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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Sandomierska 249
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721
Kod pocztowy: 25-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wojciechowska
E-mail: przetargi@zielen.kielce.pl 
Tel.:  +48 413335062
Faks:  +48 413335062
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zielen.kielce.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
,,Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach z podziałem na 2 części”
Numer referencyjny: 02/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
44113600

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa
Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz emulsji asfaltowych. Zamawiający informuje, że przy dostawie asortymentu
będącego przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to, że podane ilości w kolumnie 4
tabeli podanej w zał. nr 1 do SIWZ są wielkościami maks., które mogą być odebrane w trakcje realizacji
zamówienia. Natomiast gwarantowane min. ilości, które zostaną odebrane określa kol. 5 Jeżeli w opisie
przedmiotu zam. odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza
zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:przetargi@zielen.kielce.pl
www.bip.zielen.kielce.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwomagor
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-021718
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 034-079254
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/02/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Część 1 Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości dostawy minimum 400 000,00 PLN brutto.
Powinno być:
Część 1 Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości dostawy minimum 400 000,00 PLN brutto.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79254-2020:TEXT:PL:HTML

